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Cele konkursu: 
Uczczenie 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika. Zapoznanie się z kolejami życia i 

dorobkiem naukowym wielkiego astronoma. Rozbudzanie zainteresowań kosmosem i odkryciami w tej 

dziedzinie wiedzy. Rozwijanie talentów plastycznych i literackich. 
 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z woj. podkarpackiego; 

 Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

- I etap - szkolny 

- II etap - wojewódzki 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej zgodnej z podaną 

tematyką i formą; 

 Każda szkoła przekazuje do II etapu w Zespole Szkół w Trzebusce maksymalnie 15 prac z każdej grupy 

wiekowej – osobno z części plastycznej i części literackiej; 

 Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych oraz ze względu na tematykę i formę: 

- praca plastyczna (miejsca I – III) 

- praca literacka (miejsca I – III) 

- wyróżnienia 

 Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Terminy: 

 Ogłoszenie  konkursu:  20  stycznia 2023 r.  
 Pierwszy etap: do 15 marca 2023 r. 
 Drugi etap: do 5 kwietnia 2023 r.  
 Wyniki konkursu: do 28 kwietnia 2023 r.  
 Wręczenie nagród: o dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie przez 

organizatorów.  
 

Tematyka prac plastycznych:  
kl. I – III 

1.  Zakładka do książki nawiązująca tematycznie do życia Mikołaja Kopernika. Format 10,5 cm x 30 cm  

2.  Projekt toruńskiego piernika. Kształt dowolny, format nie większy niż A3. 

3. Domino wyrazowo-obrazkowe ilustrujące terminy, fakty, obiekty związane z Mikołajem Kopernikiem. 

Wielkość dowolna, do 28 elementów. 

kl. IV – VI 

1. Medal upamiętniający 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Technika dowolna na bazie płyty 

CD/DVD. 

2. Sketchnotka - notatka wizualna związana z postacią Mikołaja Kopernika. Format A3. 

3. Projekt okładki dzieła Mikołaja Kopernika pt. ,,O obrotach sfer niebieskich”. Format A3. 

kl. VII - VIII 

1. Plakat promujący Rok Mikołaja Kopernika. Format A3 lub większy, techniki płaskie. 

2. Przestrzenny model układu heliocentrycznego. Maksymalna wielkość 50 cm x 50 cm x 50 cm  

3. Gra planszowa, np. „Śladami pomników Mikołaja Kopernika”, „Życiorys Mikołaja Kopernika”, 

„Miejscowości związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika” i inne. Maksymalny format  

50 cm x 50 cm 
 

 



Tematyka i forma prac literackich: 

kl. IV – VI 

1. Wiersz inspirowany biografią lub działalnością naukową Mikołaja Kopernika. 

2. Moja przygoda w kosmosie – opowiadanie twórcze. 

3. List do Mikołaja Kopernika.  

 

kl. VII – VIII 

1. „Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić” 

– czy słowa wielkiego astronoma i patrioty mogą być mottem życiowym dla współczesnej młodzieży? 

2. Spotkanie Mikołaja Kopernika z wybranym bohaterem literackim - opowiadanie twórcze z wykorzystaniem 

lektur. 

3. Kartka z pamiętnika Mikołaja Kopernika – astronoma, który zmienił bieg nauki. 

 

Uwagi:  

1. Prace powinny mieć charakter indywidualny.  

2. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej eksponowanie oraz opublikowanie 

nazwiska i wizerunku autora, w ramach realizacji celów konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). 

3. Prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nr 

tel. szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna).  

4. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół  w Trzebusce, Trzebuska 

196, 36-050 Sokołów Młp., tel. 17/77 29 051 

4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

       

Organizatorzy:   

  Marta Janiec    

Małgorzata Krupa   

Agnieszka Ryglewicz   

Jolanta Szczygieł   

 

 


